
) ) يبصرون (( فسوف لقوله 
وليللترقب أبلللغ ذلك ليكون المختلفة بالعبارات المعنى تأكيد فوائدها ومن
)) يبصرون (( فسوف لقوله وجه كل من العذاب المهددون هؤل ء

حيللث وطغيللانهم المكللذبين هللؤل ء سفه بيان الكرايمة الايات فوائد ومن 
و أنهلم هلذا وجله العذاب ايستعجلون كانوا ون لكلانوا عقل ء كلانوا ل ايخش

صللاروا مللا العتللدال من نوع عندهم كان لو وأنهم ايستعجلونه ول العذاب
سللفه عنللدهم فهم صادقين كنتم إن العذاب هاتوا فيقول الرسل ايتحدون
وهللي آنفللا إليهللا أشرنا التي والاية والعدوان الطغيان في مبالغة وعندهم

ذذ تعالى قوله إإ وو للوا ((  مم وقلا له مل ذن ال ون إإ وذا وكلا وو وه مق له وححح ذل ذن ا وك إمحح إد ذنحح إع
ذر إط ذم وأ ونلا وف ذي ول ةة وع ور وجلا ون إح إء إم وملا مس إو ال ونلا وأ إت ذئ بب ا وذا وع بم إب إلي )[النفلللال:) وأ

لنهللم السللفه في ايكون ما أبلغ من وأنهم قرايش سفه على ايدل هذا]32
اايش عندك من الحق هو هذا كان إن اللهم لقالوا راشداين حلما ء كانوا لو

فهللذا السللما ء مللن حجللارة علينا فأمطر أما الصواب هو هذا إليه ؟فاهدنا
 البشر من ايكون ما اسفه
فللي نفسلله عللن ايتحللدث وتعالى سبحانه الله أن الكرايمة الاية فوائد ومن
(( لقللوله المتوعللداين لهللؤل ء وإزعاجللا إرهابا العظمة بصيغة الوعيد مقام

العذاب لفظ جا ء لما ولهذا أفبعذابي ايقل )) ولم يستعجلون أفبعذابنلا
وأن الرحيححم الغفححور أنححلا أني عبلادي (( بنئ قال الخبر سبيل على

) ومللن) الليححم العذاب هو عذابي وأن(( عذابنا ايقل ولم))  عذابي
(( فإذا لقوله ايفلتهم فلن بقوم العذاب نزل إذا أنه الكرايمة الايات فوائد
)) المنذرين صبلاح فسلاء بسلاحتهم نزل

نفعهللم للو لنله اينفعهلم فلللن الوقت هذا في آمنوا لو أنهم فوائدها ومن 
فسلاء((  قللوله وهللي كللامل صللدقا الجملة هذه عليهم تصدق لم الايمان
ولكللن السللو ء هذا عنهم لزال الايمان نفعهم لو )) لنه المنذرين صبلاح
العذاب بهم نزل إذا عباده في وجل عز الله سنة وهذه اينفعهم لن الايمان
مملا تعللالى الللله قال الايمان اينفعهم أل فآمنوا ول وف ذوا ((  وأ ونلا ور وسحح ذأ للوا وب وقححلا
منلا وم إه آ مل له إبلال ود ذح ونلا وو ذر وف وك وملا وو منلا إب إه لك ون إب إكي إر ذش (( فلححم]84)[غافر:) لم
أدركلله لمللا فرعللون ) وقللال) بأسححنلا رأوا لمححلا إيملانهم ينفعهم يك

المسححلمين من وأنلا إسرائيل بنو به آمنت بلالذي (( آمنت الغرق
)) المفسححدين مححن وكنححت قبححل عصيت وقد (( الن له فقيل)) 

إت النسللا ء سورة في تعالى الله وقال اينفعك لن ايعني وس ذي ول وو لة ((  وبحح ذو مت ال
ون إذي مل ون إل للو وم ذع إت وي وئلا يي مس متإ ى ال وذا وح ور إإ وض لم وح له ود وح لت وأ ذو وم ذل ول ا ينححي وقلا إإ
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لت ذب ون لت ايبللادر أن العاقللل للنسللان ايللوجب هللذا ]وكللل18)[النسللا ء:)   ال
بلله نللزل وإذا المللوت ايفجللأه متى ايدري ل لنه ايهمل وأل ايتأخر وأل بالتوبة
ايسللتثنى فيلله تقبل وقت في التوبة تكون أن لبد التوبة تنفعه فلن الموت

ال خ وهللم إايمانها ونفعها فيها العذاب نزول بعد آمنت واحدة قراية هذا من
؟ الله عبد

 ...الطالب:
حضللرت مللا إايمانهللا فنفعهللا فيهللا العللذاب نللزول بعد آمنت  قراية: الشيخ
؟ أمس

 لالطالب: 
  طيب: الشيخ

 ايونس قومالطالب:  
تتكلم أن قبل ايدك  ارفع: الشيخ

 ايونس قومالطالب:
بها العذاب نزول بعد إايمانهم نفعهم أنهم على   الدليل: الشيخ

 سورة في  الاياتالطالب:
 القرآن في آاية الدليل القائل ايقول ان ايصح منها  اعطني: الشيخ

سورة... في لالطالب:
 هذه  اترك: الشيخ

 ...الطالب:
ذوالالطالب:   ول وف ذت  ((  ون ةة وكلا وي ذر ذت وق ون وم وهححلا آ وع وف ون وهححلا وف لن وملا مال إإي وم إإ ذو وقحح

وس لن مملا ليو لنوا ول وم ونلا آ ذف وش ذم وك له ذن وب وع وذا إي وع ذز إخ ذل إة إفححي ا ويححلا وح ذل ويلا ا ذن دد الحح
ذم له ونلا ذع مت وم ولإ ى وو بن إإ ]98)[ايونس:) إحي

ذوال : الشلليخ ول وف ذت ((  ون ةة وكححلا ويحح ذر ذت وق ونحح وم وهححلا آ وع وف ون وهححلا وف لن وملا مال إإي وم إإ ذو وقحح
وس لن مملا ليو لنوا ول وم ونلا آ ذف وش ذم وك له ذن وب وع وذا إي وع ذز إخ ذل نللزل العللذاب )) إذن  ا

هللي مللا الللدنيا الحيللاة فللي الخزي عذاب عنهم الله كشف آمنوا فلما بهم
 ؟ رشيد بهم العذاب نزول بعد إايمانهم نفعهم هؤل ء أن في الحكمة

بالخروج ايؤمر أن قبل مغاضبا خرج ايونس نبيهم لنالطالب: 
صحيح لهم عذر هذا فكان بالخروج ايؤمر أن  قبل: الشيخ 
ايقيللم حتى قوما ايهلك لن وتعالى سبحانه الله أن الايات هذه فوائد ومن 

... ؟ ايا نعم الايات من الدليل بالنذار الحجة عليهم
)) المنذرين صبلاح (( سلاء الطالب:
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بهللم ايحللل لللن أنه على ايدل )  وهذا) المنذرين صبلاح (( سلاء : الشيخ
تعللالى الللله قللال القللرآن فللي موجللود وهللذا طيللب النذار بعد إل العذاب
وملا تعلالإ ى قلال) ) رسوال نبعث حتإ ى معذبين كنلا (( وملا وو ون ((  وكلا

له مل مل ال إض لي ةملا إل ذو ود وق ذع ذذ وب ذم إإ له ودا متإ ى وه ون وح يي وب ذم لي له ون وملا ول لقو مت من وي وه إإ مل ال
يل لك بء إب ذي ةم وش إلي ] 115)[التوبة:) وع

السلللم لفللروع شللامل فهو دونه وما التوحيد في عام هذا أن والصحيح 
منهللا شي ء ايلزمه ل النسان فإن ذلك إلى وما والطهارة والزكاة كالصلة

عللاش مللن أن الراجح القول كان ولهذا الرسالة وبلوغ الحجة قيام بعد إل
ل فهللو جاهل وهو ايزك ولم ايصل ولم ايصم ولم الناس عن بعيدا باداية في

السللنة مللن كللثيرة نصوص هذا على والدليل سنوات بقي ولو عليه قضا ء
فللإنه الشرع عن ايدري ل بعيدة باداية في نشأ جاهل كان من أن على تدل

هللذا علللى بقللي صلته في ايطمئن ل كان الذي الرجل فمثل عليه قضا ء ل
ولللم فيهللا ايطمئللن ل صلللة إل ايحسللن ل مدة بقي لكنه بها أعلم الله مدة

أمللره وإنما صلته من مضى ما بإعادة وسلم عليه الله صلى النبي ايأمره
ولهللذا قائمللة الوقت هذا في بها مطالبته لن الحاضر الوقت صلة بإعادة
بالعللادة ايللأمره فلللم قبللل ما أما صحيحة صلته تكون حتى ايعيد أن أمره
الصلة تمنعها شدايدة كبيرة حيضة تحيض أنها قالت التي للمرأة ايقل ولم
والمثلة تصلي والمستحاضة مستحاضة أنها مع الصلة تعيد أن ايأمرها لم

أن فرضللنا فلللو دونلله ومللا التوحيللد بين قلت كما فرق ول كثيرة هذا على
أنله ايلدري ول القبر هذا ايعبد ايدري ول بعيد بلد في ناشئا كان مسلما رجل
قلبلله ايتعمللده ولللم خطللأ هللذا ارتكب مسلم لن بالكفر ايحكم ل فإنه كفر

ولللم متللأول دونه فما شركا محذورا ارتكب من أن كما شي ء عليه فليس
الرجللل فهللذا القصللد مللن لبللد لنه كافرا ايكون ل فإنه عليه ايدله من ايجد

منهللا وأايللس ايجللدها ولللم وطلبهللا الرض مللن فلة في ناقته ضاعت الذي
نللاقته بخطللام إذ كللذلك هو فبينهما الموت اينتظر شجرة ظل في واضجع
) ربححك وأنححلا عبدي أنت اللهم(  وقال بخطامها فأخذ بالشجرة متعلقا
و فيهلا شلك ل كفر كلمة هذه عبدا العالمين رب وجعل ربا نفسه فجعل ل

هللذا لكن شك بل كافرا لكان عبدي وهو ربه أنا الله من أكبر أنا قائل قال
لعللدم كللافرا ايكن فلم الفرح شدة من أخطأ الكلم ايقصد لم أخطأ الرجل
المعاصللي فللي نفسله على مسرفا كان الذي الرجل وكذلك الكفر قصده

إذا أنلله منه ) ظنا اليم في وذروني فأحرقوني مت إذا(  لهله قال
فلاجتمع فكللان كلن لله قال بقدرته الله لكن الله عذاب من نجا ذلك فعل
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رب يححلا عذابك من خوفلا قلال هذا صنعت لملا(  وجل عز ربه فسأله
) فأنجاه عذابي من أنجلاك عذابي من خوفك(  معناه كلم له قال) 

عن ليس لكن الله قدرة في شاكا كان الرجل هذا أن مع العذاب من الله
 كافرا ايكن فلم متأول قصد
التكفير مسألة أعني فيها ايتسرع أن للنسان ايجوز ل المسائل هذه ومثل

المقالللة وايلحللظ التكفيللر فللي ايسللارع الخوة بعض لن أايضا التفسيق أو
مللن قللال كفرا القول هذا كان إذا الفاعل دون الفعل وايلحظ القائل دون
كافر فهو فعله من قال كفرا الفعل هذا كان وإذا مطلق كافر فهو به قال

سببا كان مكفرا كان إذا مثل القول هذا لن الموانع إلى اينظر ولم مطلقا
السباب هل لكن للكفر سببا كان مكفرا كان إذا الفعل هذا شك ل للكفر

فللي مللانع هنللاك ايكون قد مانع وله إل سبب من ما ؟ ل أو الموانع ايعترايها
والكللراه الجهللل فمنلله بكفللره الحكللم مللن ايمنللع المعيللن الشللخص هللذا

وقللال سها أحدا أن لو ولهذا ايتمكن ل حتى النفس على والغلبة والنسيان
الللله كتللاب في صنوان والجهل والنسيان ل ؟ ايكفر نقول هل الكفر كلمة

طللالب علللى ايجللب إذن وسلم عليه الله صلى رسوله سنة وفي وجل عز
القللول ايكون فقد والفاعل الفعل وبين والقائل القول بين ايفرق أن العلم
ليللس الفاعللل لكللن كفللرا الفعللل ايكون وقد بكافر ليس القائل لكن كفرا

أو تسلجد أن إملا وقيللل لصلنم ايسلجد أن على رجل أكره لو أرأايتم بكافر
ايقللول الللله لن ايكفللر ل ؟ أايكفللر للصللنم تقربللا ل الكللراه ايفعللل السلليف
ذن وم ور ((  وف إه وك مل ذن إبلال إد إم ذع إه وب إن ومححلا مال إإي ذن إإ وه ومحح إر ذكحح له لأ لبحح ذل وق نن وو إئحح وم ذط لم

إن وملا إلي ذن إبلا إك ول ذن وو وح وم ور إر وش ذف لك ذل ةرا إبلا ذد ذم وص إه ذي ول وع ةب وف وض ون وغ إه إمحح ملحح ال
ذم له ول ةب وو وذا ةم وع إظي صللدره بلله منشللرح اختللاره ]ايعنللي106)[النحللل:) وع

أايهللا علينللا ايجللب لهللذا فل كللذلك ليللس مللن وأما حكمه ايعطى الذي فهذا
فللي ايسللارع بغيرتلله الناس بعض والتفسيق التكفير في نسارع أل الخوة

الكفللر عللاد بكافر ليس شخصا كفرت إن أنت الله اتق كافر هذا  للتكفير
وسلللم عليه الله صلى النبي عن الصحيح الحدايث في ذلك جا ء كما عليك
مللن ايعنللي كفره على الحجة قامت من إل تكفر ل ؟ كافرا تكون أن أترايد

الشللي ء هللذا أن ثبللوت أمرايللن إلللى فيهللا نحتللاج كفره على الحجة قامت
لكللن مكفرا الشي ء ايكون قد لنه هذا حق في الكفر تحقق والثاني مكفر

أنللا المسللألة وهللذه القائللل هللذا أو الفاعللل هللذا حللق في الكفر ايتحقق ل
فلن أن ايقال أن بمجرد الناس من قوما أن ايبلغني لنه    لهميتها أكررها

قتللل في تقولون ما غلط هذا منه الله إلى نبرأ كافر هذا ايقولون كذا فعل
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إللله ل قللال الذي الرجل زايد بن أسامة قتل ولما الذنوب كبائر من النفس
هنالللك مللا غاايللة بدايللة ضمنه ول قتله ما ؟ الرسول قتله هل متأول الله إل

يححلا قلالهححلا أسلامة فقلال الله إال إله ال قلال أن بعد ( أقتلته له قال
الكفللار مللن رجللل والقصللة  اظللن معروفة القصة)  تعوذا الله رسول

فقتلله اللله إل إلله ل الرجلل قلال أدركله فلملا زايد بن اسامة لحقه هرب
أسللامة مللع والقراينللة القتل من خوفا ايعني تعوذا قالها أنه منه ظنا أسامة

كلونه قراينلة اللله إل إلله ل فقلال بسليفه المسللم أدركله كلافر رجل لن
أن منللا ايرايللد ل وسلللم عليلله الله صلى الرسول لكن جدا قواية بها متعوذا
أسححمع ملا بنحو أقضي (( إنملا بالظاهر نحكم أن ايرايد نظن بما نحكم

اللححه رسول يلا قلال الله إال إله ال قلال أن بعد (( أقتلته له ) قال)
إنمححلا قلال الله إال إله ال قلال أن بعد أقتلته قلال تعوذا قلالهلا إنملا

تكللرار  شللوف) الله إال إله ال قلال أن بعد أقتلته قلال تعوذا قلالهلا
"بعححد أسححلمت أكن لم أني تمنيت حتإ ى يكررهلا زال فملا"  ايقول
أحدا نكفر ل وبالناس بأنفسنا نرفق أن علينا ايجب أنه ! الحاصل اكبر الله
عليه اينطبق فعله أو قاله الذي هذا وأن كفر الشي ء هذا أن لنا ايتبين حتى

لللله الحكم لله والحمد الفسق أو بالكفر نحن نبو ء ل حتى التكفير شروط
إذا نكفللره لايللش الشللخص هللذا ايكفر لم الله كان إذا الله إلى ؟ إلينا وإل

الللله حرملله ما أبحنا أو الله أباحه ما حرمنا فكأنما الله ايكفره لم ما كفرنا
ايلداين دام ملا السلللم  ؟ اايلش المسللم فلي والصل الله نتقي أن فعلينا

جاهللل وهللو الكفللر من قول ايقول أو الكفر من خصلة ايفعل لكن بالسلم
في ناشئ بدوي رجل هذا ايكون كيف السلم فيه استتب بلد في اينشأ لم

حجللرا اينصللب صللباح كللل مسللكين لكنه الشرعية العلوم عن بعيدة أرض
وأن الللله إل إللله ل أن ايشللهد وهللو كافر هذا نقول ايدري ل وهو له وايسجد
رجل أن لو كتبهم في هذا على نصوا العلما ء قال ولهذا الله رسول محمد
وهللو الصلللة وجللوب جحلد للو قللالوا لكن كافرا لكان الصلة وجوب جحد

لللم بالسلللم عهللد حللدايث كللان أو الشرعي العلم عن بعيد بلد في ناشئ
)المنححذرين) صححبلاح (( فسلاء  قللوله إذن طيللب جاهل لنه كافرا ايكن
 النذار بعد إل أحد ايعذب أن ايمكن ل أنه على تدل

 ؟ الحجة فهم من بد ل أم الحجة بلوغ ايكفي وهل طيب
فهمها من بد ..ل خلف  فيه: الطلب
بعض علإ ى نزلنلاه (( ولو تعالى الله قال ولهذا فهمها من بد  لالشيخ:

ل لنهللم ؟ ) لايللش) مححؤمنين به كلانوا ملا عليهم فقرأه العجمين
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تعللالى وقللال معللذورون فهللم  فهمهللم لعللدم بلله ايؤمنللوا لم وإذا ايفهمونه
أن أجلل ملن ) بلغتهلم) قومه بلسلان إال رسول من أرسلنلا (( وملا

ل أن أشللهد أعجمللي لنسللان قلت لو أنت الحجة فهم من فلبد لهم ايبين
هللل معناهللا اايللش ايدري ل ايدري ل وهو الله رسول محمد وأن الله إل إله

نعللم قللال امرأتللك أطلقت فلن ايا له قلت لو  تقوم ل ؟ الحجة عليه تقوم
جعلتهللا أي امرأتللك طلقللت مللن فهللم وخمسللا وأربعللا نعم قال ثلثا قلت

إل لللك تحللل ل منللك بانت خلص قلنا ايفهم ل أعجمي وتيجي تروح طليقة
 نعم زوج بعد

نعللم قلللت زوجتللك طلقت أنك سمعت أنا قلت الكلم هذا كيف جماعة ايا
ل ؟ ل وإل منلله تللبين الزوجللة منللك بللانت خلص وأربع ثلثا قال ثلث قلنا
ثلثا طلقتها ايعني دهشتم قال لو لكن المعنى ايعرف ل لنه ؟ لايش تبين

 ؟ معناها  اايشالطالب:
واحللد لو ثلثا طلقتها ايعني دهشتم قال من أن الفقها ء قال : هكذا الشيخ
ايعرف ل لنه مرات اربع ولو تطلق ل دهشتم دهشتم لزوجته ايقول عربي
نفسلله ايوقع وأل بها ايعتني أن للنسان اينبغي مهمة مسائل هذه أن المهم

شلرعي وجله غيلر عللى وايعلادي وايماري هلكة في غيره وايوقع هلكة في
حكللم ومللن كفرناه بكفره الله حكم من وجل عز الله إلى حكمهم البشر

لم بفسقه ايحكم لم ومن نكفره لم بكفره ايحكم لم ومن فسقناه بفسقه
. أعلم والله نفسقه
؟ ايكون ما ماتوا إذا : طيب الطالب
ل فهللم كفللر هلذا أن ايعرفون ول بالسلم ايداينون وكانوا ماتوا : إذا الشيخ

ايقبل ل فهؤل ء أمة على آبا ءنا وجدنا إنا وقالوا بلغوا إذا وأما عليه ايعاقبون
 منهم

... فهم من : لبد الطالب
ل وهللو بالعربيللة تخللاطبه أنللت و اعجمللي الخطاب فهم من بد : ل الشيخ
 ايعرف

:...؟ الطالب
 الدلة ايفهم أن بلزم وليس المعنى ايعرف أن هو الحجة : فهم الشيخ
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